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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.

1

בס"ד

ווידערמאל  איז  וואס  קריזיס  דער 

און  וואשינגטאן  צווישן  אנטשטאנען 

די שטאלצע מדינת ישראל פירער איז 

די  נאך  געווארן  פארגעזעצט  וואך  די 

דעם  פון  ווערטער  אומ'אחריות'דיגע 

שר הבטחון משה יעלון וואס האט זיך 

געלאזט הערן מיט שארפע רעטאריק 

אנגעגריפן  און  אמעריקע  אקעגן 

מיט  פרעזידענט  דעם  פערזענדליך 

די  באטראכט  ער  אז  מעלדונג  א 

מעגליכקייט אויף א זעלבסשטענדיגע 

מיליטערישע אקציע קעגן איראן.

פארגאנגענע  באריכטעט  שוין  ווי 

וואך דא אויף קול נטרונא האט  דער 

אויסערן מיניסטער פון מדינת ישראל 

משה יעלון אפן ארויסגעטרעטן אין א 

שארפע אטאקע קעגן די פאראייניגטע 

שטייף   האט  ער  וואו  שטאטן 

רעגירונג  אמעריקאנער  די  אטאקירט 

און איר פרעזידענט באראק אבאמא. 

יעלון האט פארדאמט אמעריקע פארן 

פארהאנדלונגען  אין  אריינלאזן  זיך 

מיט איראן און געניצט דעם מאמר פון 

אם אין אני לי מי לי, ארויסצוברענגן אז 

וועט מוזן אליין שטיין  מדינת ישראל 

אויף אירע רעכטן. ער האט אנגעגריפן 

פרעזידענט  אמעריקאנעם  דעם 

וואס  שוואכלונג  א  אלס  פערזענדליך 

פראבלעמען  אלע  אפצושטופן  זוכט 

פאר דעם קומענדיגען פרעזידענט און 

אמעריקע  אז  ברענגן  דערמיט  וועט 

זאל ווערן אטאקירט דורך טעראר ביי 

זיך אינדערהיים.

חוצפה  איזרעלי  טיפישע  מיט 

האט יעלון געזאגט אז מען מען ברויך 

וואס  שטיצע  מיליטערישע  די  נעמען 

אין  איזראעיל  פאר  גיט  אמעריקע 

נישט  טוט  אים  לויט  פראפארציע, 

מדינת  פאר  טובה  קיין  אמעריקע 

ישראל, פארקערט זי וויל געניסן פון אן 

אייגענע אינטערעסע, באזונדער זאגט 

נישט  באקומט  ישראל  מדינת  אז  ער 

נאר פון אמעריקע נאר גיט אויך פאר 

מיליטערישע  און  טעכנעלאגיע  זיי 

געפינסן. 

די שאקירנד- רייצערישע ווערטער 

אויף  באאמטער  אפיציעלער  אן  פון 

האט  פאזיציע  מאכטפולע  אזא 

ארויסגעברענגט  פארשטענדליך 

אמעריקע.  אין  וואונדער  בייז- 

אין  באאמטער  הויכראנגיגע  א 

האט  רעגירונג  אמעריקאנער  די 

רעאגירט צו די פרעכע רייד פון יעלון 

פאר  מעסעזש  אפיציעלע  א  מיט 

ערשטוינט  זענען  "מיר  פרעסע  די 

שר  דעם  פון  קאמענטארן  די  פון 

די  צווייפל  אין  שטעלן  וואס  הבטחון, 

און  ישראל  מדינת  פון  באציאונגען 

די  איז  עס  שטאטן,  פאראייניגטע  די 

פאקטאר  באדויערענדע  א  פון  רעדע 

אז א אויסערן מיניסטער דריקט אויס 

אמעריקאנער  די  אין  גרינדשעצונג 

זיינע  פארשעמט  און  רעגירונג 

וואונדערן  אויבערהארן דערמיט. מיר 

זיך פארוואס דער אויסערן מיניסטער 

שיינט אזוי פעסט צו אונטערגראבן די 

באציאונגען צווישן די צוויי לענדער". 

אמעריקע  אז  אנדייטן  צו  מיינענדיג 

ביליאנען  אריין  גיסט  וואס  די  איז 

זיכערהייט  איזרעלי  די  פאר  דאלערן 

האלט  דאס  אבער  אומאויפהערליך 

נישט אפ די דלי גאה איר צו אטאקירן 

בכל עת מצוא.

אז  באשולדיגונג  זיין  פון  אפגעזען 

שוואכקייט  ארויס  ווייזט  אמעריקע 

און  עקן,  וועלט  פארשידענע  אין 

מזרח  מיטל  אין  פארטנער  אירע  אז 

האט  איר,  פון  אנטוישט  זענען 

געסטראשעט  עזות  מיט  אויך  יעלון 

נישט  זיך  זי  וועט  אויב  אז  אמעריקע 

דער  וועט  געהעריג  צוזאמקלויבן 

אזוי  איר  צו  צוריקקערן  זיך  טעראר 

די  ווי  פארגאנגענהייט.  די  אין  ווי 

פרעסע באריכטעט זענען די ווערטער 

אויפגענומען געווארן מיט געוואלדיגע 

אין  אפטיילונגען  אלע  אין  אויפברויז 

וואשיגטאן, אריינגערעכנט די סטעיט 

ווייסער  דער  און  דעפארטמענט 

מיט  וואס  נאכדעם  קומט  דאס  הויז. 

דער  האט  צוריק  חדשים  עטליכע 

דעם  אטאקירט  ווילד  יעלון  זעלבע 

אמעריקאנעם סעקרעטרי אוו סטעיט 

דשאן קערי.

האט  וואך  פארגאנגענע  ענדע 

אמעריקאנער  דער  ווירקליך 

סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן קערי 

אין א זעלטענעם שריט אויסגעדריקט 

שמועס  א  דורכאויס  פראטעסט  זיין 

נטרונא רעאגירט צו חוצפה'דיגע אטאקע 
פון איזראעלי זיכערהייט מיניסטער קעגן די 

פאראייניגטע שטאטן

פרייטאג פ' תזריע - ערב שבת החודש תשע"ד
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די  קעגן  נתני'  ביבי  הממשלה  ראש  דעם  מיט 

שר  זיין  פון  מעלדונגען  פרעכע  אויסטערליש- 

הבטחון. 

אין א טעלעפאן געשפרעך וואס איז אפגעהאלט 

געווארן צווישן די צוויי האט קערי געזאגט נתני' אז 

זייער  געווען  זענען  יעלון  דורך  געזאגט  ווערטער  די 

ווייט פון קאנסטראקטיווע, ס'איז קלאר אנטוישענד 

טוט  יעלון  מיניסטער  דעפענס  פארוואס  אונז  פאר 

וואס  סטעיטמענטס  מאכן  פון  מיסיע  זיין  פארזעצן 

זיכערהייט טעמעס און די  טוט אראפרייסן די פילע 

שווערע ארבעט וואס די פאראייניגטע שטאטן טוט 

פאר איזראעל. 

צוריקגעצויגן  נישט  אבער  האט  יעלון  משה 

זיין  וואס  סטעיטמענט  א  אין  ווערטער,  זיינע  פון 

האט  ער  וואס  נאכדעם  ארויסגעלייגט  האט  אפיס 

דער  העיגל  דשאוק  מיט  געשפרעך  א  אפגעהאלטן 

אז  יעלון  זאגט  מיניסטער  דעפענס  אמעריקאנער 

קיין  פארהאן  נישט  זענען  קאמענטס  מיינע  "אין 

קריטיק אדער סיי וועלכע פריוו צו אינעטערמינעווען 

זאך  א  שטאטן".  פאראייניגטע  די  אטאקירן  אדער 

ליגנט  איינפאכער  אן  פארשטענדליך  איז  וואס 

דורך  אנגענומען  גינסטיג  נישט  זייער  ווערט  וואס 

אמעריקע וועלכע ווארט נאך אלץ אויף א געהעריגע 

איבערבעטונג. 

סיטואציעס  סארט  אזעלכע  אז  פארשטענדליך 

איבער  אידן  פאר  גוטס  קיין  נישט  ליידער  ברענגן 

די  וואו  אמעריקע  אין  איבערהויפט  וועלט,  די 

באפעלקערונג צייגט זיך איבער אז די מדינת ישראל 

זיך  און  שפאס  טרייבן  צו  זיך  ערלויבט  רעגירונג 

באציען מיט אזא שטארקן זלזול אין די פאראייניגטע 

שטאטן. אזעלכע קאנפרעטאציעס זענען פון אייביג 

אן געווען אן אבן נגף לבית ישראל און אויפגעוועקט 

די  קעגן  הארצות  גויי  די  פון  צארן  גרים-  דעם 

חוצפה'דיגע באהאנדלונג פון איזראעל, וואס ווערט 

גאנצע  דאס  אויף  ארויפגעשמירט  אויטאמאטיש 

אידישע געמיינדע אומעטום.

נטרונא האט זיך דעריבער געאיילט ארויסצולייגן 

א סטעיטמענט וואס טוט פארדאמען די זינלאזע און 

יונג,   – הפקר  דעם  פון  ארויסטריט  פרעצענטלאזע 

איבער  אידן  אז  קלארשטעלן  גלייכצייטיג  טוט  און 

די  אויף  פאראנטווארטליך  נישט  זענען  וועלט  די 

רעטארישע און העצערישע העד- ליינס וואס ווערט 

געשאפן דורך די איזראעלי דלי גאה.

ווי  זיך  ליינט  נטרונא  פון  מעסעזש  קלארער  דער 

פאלגענד:

אלטע  די  פארזעצן  יעלון  טוט  נאכאמאל 

פון  רייד  ליידיגע  רעדן  פון  מאדעל  ציוניסטישע 

דורך  פעסט,  הערן  זיך  צו  פרובירן  און  חוצפה, 

פראדוצירן אסאך גערידער בשעת'ן טון גארנישט. א 

רויעך אן א פייער. )על כל פנים אזוי האפן מיר – די 

ציונים האבן א לאנגע היסטריע פון אריינשלעפן אידן 

אין צוועקלאזע מלחמות(.

דעם  האט  ישראל  מדינת  פון  ארמיי  די 

מיליטערישע  א  דורכגעפירט  שבת  פארלאפענעם 

לאגער  פלטים  פאלאסטינער  דעם  אין  אקציע 

דשענין, וואס געפינט זיך אין שומרון. דארט האט 

איין  טויט  צום  דערשאסן  און  אומגעברענגט  זיי  

געזוכטער טעראריסט, א פיר און צוואנציג יעריגער 

אלהיזשע,  אבא  נאמען  מיטן  מיליטאנט  כאמאס 

פאלאסטינער  צווילע  צוויי  נאך  מיט  אינאיינעם 

בירגער. 

געווען  זענען  וואס  איינהייטן  זעלנער  די  צווישן 

פארמישט אין די אקציע זענען געווען די "חרדי'שע" 

בחורים פון די "נחל החרדי" אפטיילונג. די חרדי'שע 

סאלדאטן זענען אויסגעקליבן געווארן ארויסצוגיין 

יום  בעצם  צונאכט'ס,  פרייטאג  אטאקע  די  אויף 

השבת קודש רח"ל, מסתם מיט א קלארן היתר און 

בירור הלכה פון די כופרים בה' ובתורתו זעלבסט, אז 

מען ברויך דערפאר פארשוועכן דעם שבת קודש. 

די  פון  ערעפונג  די  בעפאר  דערויף  זונטאג  דעם 

וועכנטליכע קאבינעט מיטינגס אינעם כנסת המינים 

באגריסט  נתני'  ביבי  הממשלה  ראש  דער  האט 

פובליצירט  ווערן  ווערטער  סארט  אזעלכע  ווען 

אימעטום  אידן  זענען  "איזראעל",  פון  נאמען  אין 

אט  פון  אפצוטרייסלען  זיך  פארפליכטעט  שטארק 

דעם אזוי גערופענעם "זיכערהייט" מיניסטער, וואס 

ווייט פון באשיצן אידן טוט ער דאס פארקערטע, און 

לייגט אריין אידן אין א שרעקליכע געפאר מיט זיינע 

ווערטער. 

ארויסגעלייגט  זענען  ווערטער  פאסיגע  די 

און  ובזמנו,  בעתו  צייט,  פאסיגע  די  אין  געווארן 

ווייטערדיגע  פארמיידן  העלפן  האפענטליך  וועט 

עטוואס  כאטש  און  קינדער,  אידישע  פאר  שאדנס 

אראפנעמען דעם נאסן ליילעך וואס ציונות שמירט 

ארויף אויף כלל ישראל מיט זייערע געמיינע התגרות 

באומות.

אויסגעלויבט  זיי  און  סאלדאטן  חרדי  נחל  די 

דעם  פון  טויט  מיטן  אקציע  געלונגענע  זייער   פאר 

טעראריסט.

פרומע  די  צו  באצויגן  דירעקט  זיך  'האט  נתני 

צה"ל  די  באדאנקן  וויל  "איך  זאגנדיג  סאלדאטן 

פארמישט  געווען  זענען  וועלכע  אפטיילונגען 

 – אולטרא  די  אריינגערעכנט  אקציע,  די  אין 

די  דורכפירן  פארן  בריגאדע,  ארטאדאסישע 

וואס  איינעם  עלימענירן  און  אפעראציע  וויכטיגע 

האט געשעדיגט די איזרעלי אינטערעסן." 

שפירט  ביבי  אז  געווארן  אנגעצייכנט  איז  עס 

יעדע  ביי  אנעמערקן  צו  פארגעניגן  באזונדערע  א 

געלעגנהייט זיינע אולטרא ארטאדאסישע זעלנער, 

נחל  דער  אז  קלאר  באשיינפערליך  היינט  איז  עס 

חרדי רעגימענט איז ליידער געווען דער שרעקליכע 

אין  אריינצודריגן  וויאזוי  ה'  משנאי  די  פאר  פתח 

ביטערע  די  מיט  החרדית,  יהדות  פון  מחנה  די 

נאכפאלגן וואס מען זעט שוין היינט מיט די אויגן, 

על  עומד  איז  וואס  הגיוס  גזירת  גרויזאמער  דער 

הפרק.

ביבי נתני' לויבט אויס מיליטערישע אקציע דורך נחל 
חרדי איינהייט דורכגעפירט געווארן בעצם יום השבת
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המינות  מלכות  די  ווען  צייט  א  אין  שטייענדיג 

אין ארץ  ישראל  די בחורי  אויף  זיך פארלייגט  האט 

טאפ  שמעלץ  דעם  אין  אריינצושלעפן  זיי  ישראל, 

און צווינגן צו שמד אינעם טמא'נעם מיליטער רח"ל 

היל"ת. טוען צו די זעלבע צייט אונזערע בחורי חמד 

תחת  נפש  דעם  זיין  מקיים  הק'  ישיבתינו  תלמידי 

נפש, און  זה לעומת זה ווערט פראקלאמירט דעם 

געווידמעט  כהונה"  "פרחי  מפעל  גרויסארטיגער 

מרן  של  תורתו  באור  הדבקים  בחורים  אונז  פאר 

רביה"ק זי"ע.

די  אין  אז  פארציילט  יומא  מסכת  אין  גמרא  די 

הקדוש,  יום  ליל  יאר,  פונעם  נאכט  הייליגסטע 

כהן  דעם  אויפגעהאלטן  כהונה"  "פרחי  די  האבן 

גדול, ביקש להתנמנם מעסיקין אותו עד שיגיע זמן 

שחיטה, די גמרא זאגט ומה היו אומרים אם ה' לא 

יבנה בית שוא עמלו בוניו בו.

יואל  דברי  ספה"ק  אין  ערקלערט  זי"ע  רביה"ק 

)על מועדים דף שע אות ס'( אז די "פרחי כהונה" 

האבן געוואלט מעורר זיין דעם כהן גדול מנהיגן של 

פסוק,  דעם  אט  דערמאנט  אים  זיי  האבן  ישראל 

וואס דערפון איז משמע אז עס וועט זיין ביי אידן א 

כת וואס וועלן חלילה יא פרובירן אליינס אויפצובויען 

א מלוכה אן די הילף פון השי"ת. אט דאס איז געווען 

וואס האט נישט געלאזט שלאפן דעם הייליגן כהן 

גדול אלס זארג און דאגה פאר די עלבון השכינה הק' 

וועט פאראורזאכט  וואס עס  און די סכנה פון אידן 

ווערן דורך די וואס נעמען א גאולה בזרוע בשר.

פרחי  די  זיין  עס  וועלן  שפל  דור  אונזער  אויך 

טעם  טעמו  שלא  תשב"ר  חמד,  בחורי  די  כהונה, 

נצחיות'דיגן  דעם  זיין  ממשיך  וועלן  וועלכע  חטא, 

בוניו  עמלו  שוא  בית  יבנה  לא  ה'  'אם  פון  אויסרוף 

בו', אין די ראמען פון דעם מפעל הק' "פרחי כהונה" 

וואס איז באזירט ספעציעל פאר תלמידי ישיבתינו 

ערפילן  וועלן  סאטמאר  ישיבות  בחורי  הקדושות. 

דעם הייליגן פליכט און זיין א טייל פון דעם לגיון של 

און  די שווערע  זיין  און מחזק  צו ארויסהעלפן  מלך 

קאסטבארע מלחמה לה' בעמלק מיט די היינטיגע 

משנאי ה'. 

פרחי כהונה שטעלט פאר באזונדערע אפציעס 

הייליגע  די  אין  אנשליסן  זיך  ווילן  וואס  אלע  פאר 

מוסד הק'  דורך  געטון  ווערט  וואס  לטובה  פעולות 

נטרונא לקדש שם שמים.

נייעס פון נטרונא:

 מפעל "פרחי כהונה" שע"י מוסד הק' נטרונא 
אויפגענומען געווארן מיט פרייד דורך אלפי בחורי הישיבות

אפציע איינס:

ישיבות  די  אין  דאווענען  ביים  זעקל  צדקה  א  מיט  ארום  גייט 

יתברך,  שמו  כבוד  למען  ביומו  יום  מדי  נדבות  קלייבן  צו  קדושות 

ופרוטה פרוטה מצטרפות לחשבון גדול.

געדענקט! אין צוגאב צו די הכנסה לדבר מצוה פון דעם צדקה 

זעקל זענט איר דערמיט טעגליך מקיים די מצות מחאה כתיקונה 

מרן  פון  הוראה  די  זיין  מקיים  טוט  און  המינות,  מלכות  דער  קעגן 

ויש  הלכה  שמצד  וזל"ק:  תשי"ח(  הרבנים  )באסיפת  זי"ע  רביה"ק 

ורבים להפגין  יחיד  לי הרבה ראיות ומקורות להביא ע"ז, מצוה על 

ולהתריע באיזה אופן שיכול, ולעשות כל מה שביכולתו, למען כבוד 

השי"ת המחולל על ידיהם ויש להגיב בכל עת ובכל שעה ובכל מקום. 

און צוגאב אלס מתן שכרה בצדה ערהאלט א ווערטפולע מתנה.

 אפציע צוויי:

שליסט אייך אן אלס "נטרונא מעמבער" פאר די יעצטיגע ספעציעלע בחורים 

פרייז; 50 דאללער לשנה, און ערהאלט אונזער מעמבערשיפ קארטל וואס דינט 

ווי א גאלדענער מעדאל, א "חותם מלא" אלס געטרייער סאלדאט אינעם לגיון 

של מלך, א קארטל וואס אידענטיפיצירט אייך אפיציעל אלס גלייכער שותף אין 

די מלחמה לה' בעמלק.

טייערע בחורים: לאמיר אויסניצן די יעצטיגע בין הזמנים טעג, ארויסצוהעלפן 

די ארגענעזאציע וואס שלאגט זיך מיט די  טומאת הציונות אין אלע זמנים. אית 

מאן דפרע בגופי' די בחורים אין ארה"ק זענען אין קאמף קעגן די מלכות הרשעה 

בגופם, מיט מחאות און גרייטקייט צו שמאכטען אין תפיסות נישט צו דינען אין 

זייער טמא'נעם מיליטער, ואית מן דפרע בממוני', די בחורים אין חו"ל וועלן טוהן 

דאס מינימאלסטע השתדלות אין די הייליגע מלחמה מיט'ן זיך אנשליסען אלס 

טייל פונעם לגיון של מלך אין די בין הזמנים טעג.

 לייגט עס נישט אפ, רופט יעצט די ספעציעלע "פרחי כהונה" ליניע

718-873-0756


